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Produção sustentável de bovinos de carne na Europa  

Política e Prática no Contexto do Pacto Ecológico Europeu (Green Deal) 

Encontro transnacional do BovINE para a indústria europeia de carne de bovino  

1 Dezembro 2020: 8h30 às 15h – Online: em inglês com tradução para polaco 

Todos os parceiros da indústria da produção de carne de bovino da Europa estão convidados a 

participar na primeira reunião transnacional do BovINE – Rede de Inovação da carne de bovino, 

financiada pela União Europeia.  A Faculdade de Medicina Veterinária, a Associação de 

Criadores de Bovinos Mertolengos e a Promert Agrupamento de Produtores de Bovinos 

Mertolengos S.A, parceiros nacionais nesta rede, estarão presentes no encontro que tem como 

grande objetivo a melhoria da sustentabilidade da produção de bovinos de carne no momento 

presente e no futuro. Oradores relevantes nesta área apresentarão as politicas atuais em vigor, 

a que se seguirá a apresentação de Inovações e de Boas Práticas agrícolas que até agora foram 

selecionadas no âmbito do projeto BovINE.  

Os oradores principais ao nível das políticas incluem Janusz Wojciechowski (Comissário Europeu 

para a Agricultura da Polónia, TBC), Grzegorz Puda (Ministro da Agricultura e do 

Desenvolvimento Rural da Polónia), Jean Pierre Fleury (Chairman, Copa-Cogeca para a carne de 

bovino), Brendan Golden (Chairman, Comité Nacional de Pecuária, Associação de Agricultores 

Irlandesa),   Jacek Zarzecki (Presidente, Associação Polaca de Criadores e Produtores de Bovinos 

de Carne), e Jean Francoise Hocquette (Grupo de Referência Científica da Investigação 

Internacional de Carne 3GF, INRAE, Presidente da EAAP Cattle Commission).  

O anfitrião da reunião Jerzy Wierzbicki, Presidente da Associação Polaca dos Produtores de Carne 

de Bovino (Polish Association of Meat Cattle Producers, PBA) e Coordenador da Rede Regional 

Polaca no BovINE refere:  

“Uma pedra angular do Pacto Ecológico Europeu é a estratégia do prado ao prato. O objetivo 

desta estratégia é proporcionar aos cidadãos europeus acesso a alimentos saudáveis, acessíveis 

e sustentáveis, combater as alterações climáticas, proteger o ambiente e garantir um retorno 

económico justo na cadeia de abastecimento. 



 

É para nós um orgulho sentir que o projeto BovINE é um facilitador na inclusão das soluções 

encontradas pelos agricultores para implementarem esta estratégia. A realização do primeiro 

encontro transnacional do BovINE, e que se baseia nos eventos nacionais que recentemente 

ocorreram em nove países europeus, fornece uma plataforma concreta para partilha de todas 

estas soluções por todos os intervenientes nesta cadeia de valor.”   

José Pais, Coordenador da Rede Regional do BovINE em Portugal, refere:  

“O primeiro encontro transnacional do BovINE baseia-se em cada um dos nove encontros 

nacionais realizados pelos parceiros do projeto durante as últimas semanas. O encontro nacional 

realizado em Portugal no dia 30-10-2020 envolveu 176 participantes, com produtores, 

veterinários, consultores, empresas fornecedoras de serviços ou produtos para bovinos, 

organizações de produtores, associações, entidades da área do ensino, da área da investigação e 

da administração pública. Estamos entusiasmados em trabalhar com os nossos parceiros do 

projecto BovINE em toda a Europa, na apresentação de inovações e boas práticas durante a 

reunião a realizar no próximo dia 1 de dezembro, bem como participar no intercâmbio com todas 

as partes interessadas sobre os problemas mais urgentes que todos enfrentamos”. 

As restrições impostas pelo Covid19, ironicamente, constituem uma oportunidade única para 

sermos mais inovadores e permitir reunir grupos verdadeiramente amplos. Convidamos assim 

todos os interessados na produção Europeia de carne de bovino a participarem neste encontro 

que decorrerá em inglês. 

O consórcio que o BovINE envolve, com os seus 18 parceiros, representa cerca de 75% das vacas 

aleitantes da Europa e cerca de 70% da carne de bovino produzida. A rede BovINE promove e 

permite a ligação entre agricultores de toda a Europa através de uma plataforma aberta – a 

BovINE Knowledge Hub – onde produtores de bovinos de carne, consultores, membros de 

diferentes organizações e investigadores, podem tomar e trocar conhecimento sobre inovações 

e boas práticas e partilhar a sua experiência.  

Ao longo deste encontro transnacional, serão apresentadas 40 Inovações e 9 Boas Práticas 

cobrindo as 4 grandes áreas temáticas– resiliência socioeconómica; saúde e bem-estar animal; 

eficiência da produção e a qualidade da carne, e sustentabilidade ambiental. Cada recomendação 

procura dar resposta a desafios específicos que os produtores europeus de carne de bovino 

atualmente enfrentam e que incluem: claudicação em bovinos de recria e de acabamento; 

redução da mortalidade em vitelos recém-nascidos; redução da pegada de carbono; 

planeamento económico, e instrumentos de monitorização dos animais na fase de acabamento. 

O evento inclui ainda sessões temáticas de networking e uma visita virtual a explorações de 

bovinos de carne na Polónia.  

 

 



 

Para consultar o programa deste encontro transnacional clicar aqui. 

Para se registar no encontro por favor clicar aqui. 

Para mais informação acerca do projeto BovINE visite o nosso website em www.bovine-eu.net  

 

Contactos: 

Para questões relacionadas com a imprensa em Portugal, por favor contactar Professora Magda 

Aguiar Fontes (magdaaguiar@fmv.ulisboa.pt) (telefone: 213652884).  

Para outras questões relacionadas com a imprensa, por favor contactar Minerva 

Communications UK em bovine@minervacomms.net. 

Para mais informações acerca do projeto por favor contactar a Professora Maeve Henchion, 

Coordenadora (maeve.henchion@teagasc.ie) ou Richard Lynch, Gestor do Projeto 

(Richard.Lynch@teagasc.ie).   

 

Nota aos editores: 

1. Produtores agrícolas de nove Estados Membros - Bélgica, Estónia, França, Alemanha, 

Irlanda, Itália, Polónia, Portugal e Espanha – estão envolvidos do Projeto BovINE. 

2. Mais informação disponível em https://cordis.europa.eu/project/id/862590 

3. Teagasc na Irlanda é a instituição coordenadora do projeto. Outros parceiros no projeto 

podem ser consultados no quadro abaixo. 

 

Número Nome da organização participante País Atividade 

1 
(Coordenador) 

Teagasc - Agriculture and Food Development 
Authority 

Irlanda Investigação aplicada/ 
extensão 

2 Feirmeoiri Aontuithe na h-Eireann 
Iontaobiathe Teoranta LBG 

Irlanda Associação de Produtores 

3 Centro Ricerche Produzioni Animali - C.R.P.A. 
s.p.a.  

Itália Investigação aplicada 

4 Unicarve - Associazione Produttori Carni 
Bovine  

Itália Associação de Produtores 

5 Institut de l'Elevage França Investigação 
aplicada/consultoria 

6 Fédération Nationale Bovine França Associação de Produtores 

7 Universidad de Zaragoza Espanha Investigação 

8 Instituto Navarro de Tecnologias e 
Infraestructuras Agroalimentarias SA 

Espanha Investigação 
aplicada/consultoria 

9 Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego Polónia Investigação 
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10 Polish Beef Association Polónia Associação de Produtores 

11 Faculdade de Medicina Veterinaria Portugal Investigação 

12 Promert – Agrupamento de Produtores de 
Bovinos Mertolengos S.A. 

Portugal Agrupamento de 
produtores 

 ACBM – Associação de Criadores de Bovinos 
Mertolengos 

Portugal Associação de Produtores 

13 Eigen Vermogen van het Instituut voor 
Landbouw- en Visserijonderzoek 

Bélgica Investigação aplicada 

14 Boerenbond Bélgica Associação de Produtores 

15 Friedrich Loeffler Institut - 
Bundesforschungsinstitut fur Tiergesundheit 

Alemanha Investigação 

16 Bundesverband Rind und Schwein e.V Alemanha Associação de Produtores 

17 Minerva HCC Ltd. Inglaterra SME 

18 NPO Liivimaa Lihaveis Estónia Organização sem fins 
lucrativos 

 

 


